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A classe constituída pelos servidores da justiça no Estado de São Paulo é, inegavelmente, uma 
das únicas, dentre todas as classes laboriosas, que se encontra inteiramente desamparada com 
relação à leis e regulamentos que possam oferecer efetivamente garantias ao bem estar de 
seus componentes. 

Ultimamente foram agitados no seio da Assembléia Legislativa diversos assuntos referentes à 
nossa classe, porém, de prático, de real, ainda nada conseguimos. 

A questão relativa à oficialização dos cartórios em geral já constitui letra morta, matéria 
vencida, uma vez que reúne problema complexo, especialmente no que tange com a parte 
econômica - financeira, que traz ônus elevadíssimos para o Estado, mas também no que 
respeita aos interesses dos serventuários, que apresentaram pontos de vista contraditórios e 
mais ainda, diante dos parecedores de juristas que foram ouvidos pela comissão encarregada 
de estudar o assunto e contra ela se manifestaram, de forma a estabelecer, tudo isso, uma 
grande confusão, colocando fora de discussão a matéria, que, penso, jamais será ventilada. 

Restam-se agora, se contarmos com a boa vontade dos nobres deputados, os recursos 
atinentes à criação de uma Caixa de Aposentaria para todos os servidores da justiça, mantida 
por eles mesmos, com pequeno auxílio das partes, mediante um selo de pequeno valor  a ser 
aduzido em todos os atos praticados em cartório, quer nos judiciais, quer nos de caráter 
extrajudicial. 

E é, justamente tal medida que esperamos do poder público, porque, incontestavelmente, não 
se pode crer que uma classe tão numerosa, que presta tão relevantes serviços à coletividade e 
ao Estado, ainda permaneça completamente desamparada com relação a certos direitos e 
garantias, diante desse problema tão magno que se refere à assistência social em nosso país. 

Outro assunto que muito interessa aos servidores da justiça e também ao próprio Estado, para 
a perfeita organização dos serviços da justiça, é o que se relaciona com os concursos para 
provimento das serventias vagas, com a adoção de lei que estabeleça a carreira dos 
serventuários da justiça. 

Os servidores da justiça, todos eles, desde os mais graduados até os mais humildes têm 
esperado e continuam esperando, confiantes, em que leis e regulamentos sejam aprovados e 
promulgados em tal sentido, pois é verdade que entre eles muitos existem que já não podem 
trabalhar, pela velhice, esgotamento, moléstia, incapacidade provocada pelo cansaço e não 
possuem fortuna nem meios que os garanta amanhã e amparem suas famílias, quando nada 
mais puderem fazer. 

Urge que os responsáveis voltem suas vistas para esta classe e procurem ampara-la e para 
tanto nós contamos com sua boa vontade, com sua generosidade, com seu espírito de justiça e 
de critério. 



Continuamos a espera de sermos atendidos e contamos certos que o sejamos dentro de pouco 
tempo. 

Requerimentos, atestados, certidões ou quaisquer outros documentos que se tornarem 
necessários à instrução de papéis "para fins de licença prêmio", estão isentos do imposto de 
selo, conforme letras "a", "b", "c", "d" e parágrafo único, do artigo 14 da lei 185, de 
13/11/1948. 


